
Põltsamaa Ühisgümnaasium 

Hoolekogu koosoleku protokoll nr PÜG/1-8/2022/2 

 

28.03.2022 

Koht: Veski 5 õppehoone, Põltsamaa  

Algus: kl 18.00 

Lõpp: kl 19.30 

 

 

Juhatas: Aimar Arula 

Protokollis: Laili Aunap-Kollom 

Kohal: Sirje Arro (veeb), Agne Kosk (veeb), Katrin Jalak (veeb), Anti Orav (veeb), Rain 

Randmaa, Margit Männiksaar, Raivo Suni, Annika Baranin, Jaanika Lemetsar, Raik Matekainen, 

Sven Lass, Margit Tõnisson, Merle Karuks, Pirjo Malinen, Johanna Järva, Indrek Eensalu 

Puudus: Kalev Pikver, Ilmar Kütt, Meribel Paabort, Kersti Kuusk 

Kutsutud: Laili Aunap-Kollom (kooli juhiabi-personalispetsialist), Aimar Arula (kooli direktor), 

Juta Jaani (kooli arendusjuht). 

 

Päevakavas: 

1. Hoolekogu koosseisu tutvustus, töökorraga tutvumine. Ettekandja Aimar Arula 

2. Uue hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimised. Ettekandja Aimar Arula 

3. "Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste töötavate 

isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkurssi läbiviimise kord" korra 

kehtestamine. Ettekandja Aimar Arula  

4. "Põltsamaa Ühisgümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted" projekti tutvustus. Ettekandja 

Aimar Arula 

 

Arutatud teemad ja tulemused 

 

1. Hoolekogu uue koosseisu tutvustus, töökorraga tutvumine. Ettekandja Aimar Arula.  

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu. 



Aimar Arula tutvustas Põltsamaa Vallavalitsuse poolt kinnitatud hoolekogu koosseisu ja 

osavõtjad tutvustasid lühidalt ennast. Aimar Arula tutvustas hoolekogu ülesandeid, mis 

on kirjas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. 

Hoolekogu võttis informatsiooni teatavaks. 

 

2. Uue hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimised. Ettekandja Aimar Arula. 

Õiguslik alus: põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 lg 9 (esimehe ja aseesimehe 

valimine) ja Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord § 

8 lg 3 (esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine). 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu. 

1) Aimar Arula tegi ettepaneku valida esimeheks Raivo Suni. Raivo Suni tutvustas 

ennast lühidalt ja vastas hoolekogu liikmete küsimustele. Margit Männiksaar esitas 

hoolekogu esimehe kandidaadiks Annika Baranini ja Anti Orava. Annika Baranin ei 

soovinud oma kandidaati esitada. Anti Orav oli nõus  kandideerima esimehe 

ametikohale. Aimar Arula tegi ettepaneku, et kes jääb hääletusel teiseks, on valitud 

aseesimeheks. Hoolekogu hääletas A. Arula ettepanekut. 

Hääletamise tulemus: poolt – 16, vastu – 0, erapooletuid – 0, erapooletuid - 0 

Hoolekogu otsustas: kes jääb esimehe valimistel teiseks, saab aseesimeheks.  

 

2) Aimar Arula tegi esimehe ettepaneku esimehe ja aseesimehe salajaseks hääletuseks.  

Hääletamise tulemus: poolt - 6, erapooletu - 1 

Hoolekogu otsustas: hääletus on salajane (kui vähemalt üks liige soovib salajast 

hääletust, on hääletus salajane).  

 

3) Esimehe ja aseesimehe hääletust organiseerivad ühiselt Johanna Järva ja Laili Aunap-

Kollom. Veebis osalevad liikmed saadavad nime, kelle poolt nad on, e-postile 

laili.aunap.kollom@poltsamaa.edu.ee.  

Salajase hääletuse tulemus: Anti Orav - 9 poolthäält ja Raivo Suni - 7 poolthäält, 

erapooletuid - 0 

mailto:laili.aunap.kollom@poltsamaa.edu.ee


Hoolekogu otsustas: Anti Orav on valitud hoolekogu esimeheks, Raivo Suni valitud 

aseesimeheks.  

 

4) Margit Lemetsar tegi ettepaneku valida sekretäriks Jaanika Lemetsari. Merle Karuks 

tegi ettepaneku valida Katrin Jalak.  Ühisel arutelul jõuti ettepanekuni, et Jaanika 

Lemetsar esitada sekretäri kandidaadiks ja tema äraolekul asendaks teda Annika 

Baranin. Salajast hääletust ei soovinud ükski hoolekogu liige. Toimus hääletus. 

Hääletamise tulemus: poolt- 16, vastu – 0, erapooletuid - 0 

Hoolekogu otsustas: Jaanika Lemetsar on valitud sekretäriks ja puudumisel asendab teda 

Annika Baranin.  

 

3. "Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste töötavate 

isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkurssi läbiviimise kord" korra 

kehtestamine. Ettekandja Aimar Arula.  

Õiguslik alus: põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73 lg 11 p8 ja §74 lg 6 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu. 

1) Kooli hoolekogule laekus eelnõu 21. märtsil 2022. Aimar Arula tegi lühikokkuvõtte 

eelnõu kohta ja tutvustas eelnõu sisu ning tegi ettepaneku kehtestada Põltsamaa 

Ühisgümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste töötavate isikute 

ametikohtade täitmiseks korraldatava konkurssi läbiviimise kord.  

Hoolekogu liikmed esitasid antud teema kohta küsimusi ja järgnes arutelu.  Raivo Suni 

tegi eelnõusse kaks ettepanekut ja protokollija Laili Aunap-Kollom viis eelnõusse 

vastavad muudatused. Eelnõu pandi hääletusele. 

Hääletamise tulemus: poolt - 16, vastu – 0, erapooletuid - 0 

Hoolekogu otsustas: kehtestada "Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, 

tugispetsialistide ning teiste töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava 

konkurssi läbiviimise kord" (lisatud protokollile).  

 

2) Esindajate valimine komisjoni: Aimar Arula tegi ettepaneku, et hoolekogu esindaja 

valimise komisjonis oleks hoolekogu poolt esimees ja tema äraolekul aseesimees. 



Anti Orav tegi ettepaneku, et hoolekogu esimehel oleks voli määrata, kes on esindaja 

hoolekogu liikmeskonnast.  Toimus arutelu esindajate teemal. Merle Karuks palus 

protokollida, et ta tõstatas küsimuse, kas Adaverel ja Lustiverel oleks vaja eraldi 

esindajaid valimise komisjoni, kui valitakse kedagi Adavere või Lustivere õppekohta. 

Hoolekogu liikmetelt tuli arvamusi, et eraldi esindajat ei ole vaja.  

Aimar Arula tegi ettepaneku panna hääletusele, et esimees või aseesimees oleksid 

hoolekogu esindajad (vastavalt nende võimalusele) komisjonis ja nende puudumisel 

hoolekogu esimees määrab, kes hoolekogu liikmetest osaleb komisjoni töös. Toimus 

hääletus.  

Hääletamise tulemus: poolt: 16, vastu: 0, erapooletuid - 0 

Hoolekogu otsustas: esimees või aseesimees on hoolekogu esindajad (vastavalt nende 

võimalusele) valimise komisjoni töös ja nende puudumisel hoolekogu esimees määrab, 

kes hoolekogu liikmetest osaleb komisjoni töös. 

 

4. "Põltsamaa Ühisgümnaasiumi palgakorralduse põhimõtted" projekti tutvustus. Ettekandja 

Aimar Arula 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu. 

Aimar Arula andis ülevaate palgakorralduse koostamise protsessist ja korralduse 

põhimõtetest - kord on alles koostamisel ja sellel koosolekul hoolekogu liikmed oma 

arvamust ei pea andma. Hoolekogu liikmed küsisid täpsustavaid küsimusi ja toimus 

arutelu. Aimar Arula lubas teha ülevaate, mis on täpsemad muudatused õpetaja töötasus, 

mis selle palgakorralduse vastu võtmisega toimuvad. 

Hoolekogu võttis informatsiooni teatavaks. 

 

Järgmine korraline koosolek maikuus. 

 

 

 

Aimar Arula     Laili Aunap-Kollom 

Koosoleku juhataja    Koosoleku protokollija 

/allkiri digitaalselt, kuupäev digiallkirjas/  /allkiri digitaalselt, kuupäev digiallkirjas/ 


